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Πολιτική χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου 
της ΒΚΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 

 

1. Εισαγωγή 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα και τα ηλεκτρονικά συστήματα 
πληροφοριών είναι απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη της εκπαιδευτικής 
αποστολής του Πανεπιστημίου, της έρευνας και της πλήρους εκμετάλλευσης των 
υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. 
 
Η ΒΚΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας διαμοιρασμένη πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία για την υποστήριξη της 
αποστολής του ιδρύματος. Τα εργαλεία αυτά, που είναι περιουσία του 
Πανεπιστημίου, αποτελούν πολύτιμο αγαθό της κοινότητας και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και να μεταχειρίζονται υπεύθυνα για να διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα, ασφάλεια και διαθεσιμότητα τους για τις ποικίλες εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του ιδρύματος. Σε όλους τους 
πιστοποιημένους χρήστες αυτών των υλικών, συμπεριλαμβανομένου και του κοινού 
εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας, ζητείται να τα χρησιμοποιούν με υπεύθυνο τρόπο, 
που συνάδει με τα ήθη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.  
 
Κατά την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της ΒΚΠ, όλοι οι χρήστες πρέπει να 
είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες των 
παραβάσεων που απορρέουν από την τήρηση ή μη της παρούσας πολιτικής για την 
ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να συμφωνούν τόσο στην 
εφαρμογή τους όσο και στην τήρηση όλων των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών 
του Πανεπιστημίου και της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους.  
 
Η παρούσα πολιτική χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σκοπό έχει να 
οριοθετήσει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του εξοπλισμού που παρέχεται 
από τη ΒΚΠ για χρήση των υπηρεσιών των πηγών πληροφόρησης που βρίσκονται 
στη διάθεση των χρηστών. Για την ορθή χρήση των πολιτικών είναι χρήσιμοι οι 
κάτωθι ορισμοί:  
 
Χρήστης: ονομάζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες και 
που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. 
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Εξοπλισμός: ονομάζεται το σύνολο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου, 
που υποστηρίζουν την πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης και στις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη ΒΚΠ. 
 
Απευθυνόμενο κοινό 
Η παρούσα πολιτική χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΒΚΠ αφορά όλες τις 
κατηγορίες χρηστών της.  
 
ΒΚΠ 
Καθώς στόχος της ΒΚΠ είναι η εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και των 
υπηρεσιών της, ως εκ τούτου ασκεί άμεση εποπτεία στον εξοπλισμό. 
 
Κέντρο Δικτύων 
Την τεχνική υποστήριξη στη ΒΚΠ για την συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων 
που σχετίζονται με τον εξοπλισμό της  παρέχει το Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος.   
 
 
2. Υποχρεώσεις των χρηστών 
 
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της ΒΚΠ επιτρέπεται στο κοινό της με την 
προϋπόθεση πως δεν παρακωλύεται η εκτέλεση των εργασιών του πανεπιστημίου, 
των υπαλλήλων του και δεν παραβιάζονται οι όροι της κάτωθι πολιτικής ορθής 
χρήσης:  
 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι στη διάθεση οποιουδήποτε χρήστη της 
ΒΚΠ είτε ανήκει είτε όχι στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, με τη διαφορά πως δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές 
του πανεπιστημίου και του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού του.  

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διατίθενται αποκλειστικά για αναζήτηση και 
έρευνα κυρίως στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης στις οποίες παρέχει 
πρόσβαση η ΒΚΠ (Ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης, HEAL-LINK, ΕΣΤΙΑ, 
ΔΙΑΙΤΩ).  

 Οι υπολογιστές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για υλικό ή δραστηριότητες 
που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρενοχλούν, είναι άσεμνες ή 
απειλητικές από τον αποδέκτη τους ή άλλο χρήστη. 

 Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν επιτρέπεται να κάνουν 
χρήση των πληροφορικών πηγών που παρέχονται μέσω του Πανεπιστημίου 
για εμπορικούς σκοπούς. 

 Όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της ΒΚΠ για να έχουν 
πρόσβαση σε μη πανεπιστημιακές πηγές, θα πρέπει να είναι ενήμεροι και να 
ακολουθούν τις πολιτικές ορθής χρήσης των παρόχων τους. 

 Κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της ΒΚΠ απαγορεύεται η 
συστηματική αποθήκευση ψηφιακού υλικού στους σκληρούς δίσκους τους 
καθώς και η χρήση φορητών αποθηκευτικών συσκευών (USBs). 

 Οι υπολογιστές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).  



 Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να μετακινούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
να τους αλλάζουν θέση ή να τους αφαιρούν τα καλώδια. 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση και διακίνηση, μέσω των υπολογιστών, κλεψίτυπου 
περιεχομένου ή προγραμμάτων για παράνομη αντιγραφή και χρήση του 
λογισμικού.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση, ανάπτυξη και διακίνηση ιών λογισμικού και γενικά 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην παράκαμψη των μηχανισμών 
ασφαλείας του δικτύου.  

 Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του δικτύου της ΒΚΠ οι 
χρήστες δεσμεύονται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη 
διασφάλιση του προσωπικού του απορρήτου, όπως η απόκρυψη username 
και password.  

 Οι κωδικοί των χρηστών που τους έχουν δοθεί από το ίδρυμα είναι αυστηρά 
προσωπικοί και οι κάτοχοί τους δεν έχουν δικαίωμα να τους μεταβιβάζουν 
σε άλλους. 

 Η IP κάθε υπολογιστή στο δίκτυο της ΒΚΠ καθορίζεται από το Κέντρο 
Δικτύων. Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής IP διεύθυνσης, αλλαγή 
πρίζας ή αλλαγή κάρτας δικτύου. 

 Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν πρέπει να κάνουν καμία 
απόπειρα να καταστρέψουν τον εξοπλισμό των υπολογιστών ή το λογισμικό 
τους, ή να μεταβάλλουν τη δομή του λογισμικού. 

 Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν πρέπει να κάνουν 
οποιεσδήποτε κακόβουλες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το δίκτυο του 
Πανεπιστημίου ή τα δεδομένα του, ή να εμπλακούν σε οποιαδήποτε 
παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα.  

 Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών βρίσκονται σε δημόσιο κτήριο 
και αναμένεται από αυτούς να λαμβάνουν υπόψη τους υπόλοιπους χρήστες. 
Οι χρήστες δεν πρέπει να μιλούν δυνατά, ζωηρά, απειλητικά ή με άλλου 
είδους συμπεριφορά που διαταράσσει την ομαλή χρήση των 
εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης από άλλα άτομα για διδασκαλία, μελέτη ή 
έρευνα.  

 Τέλος, γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων είναι υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς των παιδιών τους, όταν βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις της ΒΚΠ. 

 
Οποιοσδήποτε εμπλακεί σε μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τα παραπάνω, 
ίσως στερηθεί της περεταίρω πρόσβασης στα προνόμια της Βιβλιοθήκης ή και των 
εγκαταστάσεών της. 
 
Ενθαρρύνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και το κοινό μας να ζητούν τη 
βοήθεια του προσωπικού της ΒΚΠ, όταν έχουν κάποια ερώτηση ή απορία για τη 
χρήση του εξοπλισμού ή να αναφέρουν οποιαδήποτε παραβίαση παρατηρήσουν 
στο μηχάνημα που χρησιμοποιούν.  
 
3. Υποχρεώσεις της ΒΚΠ σχετικά με τον εξοπλισμό 

 Η ΒΚΠ είναι υποχρεωμένη να παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής ταυτότητας, 
καθώς και στο ευρύτερο κοινό της τη δυνατότητα χρήσης του υπολογιστικού 



εξοπλισμού για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της και στις πηγές 
πληροφόρησης. 

 Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης κάποιας από τις υποχρεώσεις των 
χρηστών, η ΒΚΠ έχει το δικαίωμα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο: 

 Να αναστείλει τη λειτουργία του εξοπλισμού και κατά συνέπεια τη 
σύνδεση του χρήστη. 

 Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 
αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.  

 
 


